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Anläggning I avfallsplanen åsyftas ofta en avfallsanläggning eller annat avgränsat 
område där avfall hanteras.

Avfall Alla föremål eller ämnen som innehavaren avser eller gör sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med. (Miljöbalken 15 kapitlet 1 §)

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och 
återvinning. De representerar kommunmedlemmarna gentemot 
politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

Avfall Web Avfall Sveriges statistikverktyg, vilket ger kommunmedlemmarna 
möjlighet till jämförelser, benchmarking och uppföljning.

Avfallsfraktioner Olika typer av utsorterat avfall till exempel restavfall, matavfall, retur-
papper och förpackningar.

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna 
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. 

Föreskrifterna stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som 
varje kommun måste ha.

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
eller annan fysisk behandling av avfall. Det kan även innebära att 
man vidtar åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall 
men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, 
återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.(Miljöbalken 
15 kapitlet 5 §)

Avfallshierarki Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen 
från EU, men även implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas 
ofta för avfallstrappan.

Avfallsminimering Att minska mängden avfall som genereras genom att exempelvis 
hyra eller låna saker istället för att köpa eller genom att lämna in 
eller köpa begagnade produkter. Högst prioriterat i avfallshierarkin.

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen 
innehåller bland annat mål för kommunens avfallshantering samt 
åtgärder för att nå målen.

1. Syfte
Syftet med denna ordlista är att förklara ord och begrepp i avfallsplanen 
så att även personer som inte har avfall som profession förstår.
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Avfallsslag Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper och förpack-
ningar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se bilaga 1 till Avfallsför-
ordning (SFS 2001:1063). 

Dessutom finns en mer detaljerad avfallskatalog, bilaga 2 till 
Avfallsförordning (SFS 2011:927) som anger alla avfallsslag med en 
sexsiffrig avfallskod och som används för att skilja ut vad som är 
farligt avfall.

Avfallstaxa Kommunens avfallshantering är avgiftsfinansierad. Kommunens taxa 
reglerar avgifter och hur avgifter debiteras. (Miljöbalken 27 kapitlet 5 §)

Batterier Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller 
farliga ämnen och klassas därför som farligt avfall. Alla batterier ska 
samlas in.

Bioavfall Kort ordform för biologiskt nedbrytbart avfall, innefattande matavfall 
och trädgårdsavfall.

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvud-
sakligen bestående av metan och koldioxid.

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall.

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningspro-
cessen har startat. (SFS 2001:1063).

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad.

Cirkulär ekonomi Ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjlighe-
ter med cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer. 

Det innebär att resurser behålls i ett kretslopp istället för att bli avfall, 
alltså att resurser återskapas eller återanvänds i så hög grad som 
möjligt och under så lång tid som möjligt.

Deponi Avgränsad upplagsplats där avfall läggs för slutförvaring under kon-
trollerade former. (SFS 2001:1063 § 5)

Deponering En behandlingsmetod som prövas för avfall som inte kan eller ska 
återvinnas eller behandlas på annat sätt. 

Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt 
och behandlingsmetoden styrs av ett mycket strängt regelverk.

Ej brännbart avfall Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, 
glas, sten, porslin, keramik och gips.(Inert avfall)

Eftersorterat avfall Avfall som genomgått eftersortering i syfte att öka utsorteringen av 
återvinningsbart materal.
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Elavfall/konsumentelavfall Konsumentelavfall är elektroniska produkter som normalt finns i en 
bostad. Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft 
en elektrisk eller elektronisk funktion. 

Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant som är bero-
ende av el för att fungera”. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
räknas också som elavfall. Med konsumentelavfall avses desamma 
som i 13 § förordning(2014:1075) om producentansvar för elutrust-
ning

Energiutvinning Energiåtervinning innebär att avfall används som bränsle för produk-
tion av främst fjärrvärme och el. På så sätt tas energiinnehållet i 
avfallet tillvara. Energiåtervinning är ett fungerande sätt att behandla 
det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan 
metod.

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa direktivets mål 
inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om hur resultatet ska upp-
nås. Ett EU-direktiv är alltså inte direktgällande i Sverige såsom en 
vanlig lag stiftad av den svenska riksdagen. 

EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den svenska staten 
att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål 
uppnås.

EU-förordning En förordning är en rättsakt inom EU som är direkt tillämplig i alla 
unionens medlemsländer. Förordningar är ett av de mest kraftfulla 
elementen i EG-rätten och måste vara direkt tillämpliga (som en 
vanlig lag) i medlemsländerna utan att den särskilt implementeras i 
den nationella lagstiftningen.

Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsför-
ordningen (SFS 2011:927) och som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. 

Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, 
tryckimpregnerat trä, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 
fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilverter-
mometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall.

Fastighetsägare  Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kapitlet 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare.

Fettavskiljare Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten 
från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars 
avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

FNI Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Insam-
ling av avfallet sker på fastigheten, i direkt anslutning eller mycket 
nära fastigheten.

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan bildat 
av materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift 
att samordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och 
tidningar.
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Förbränning Avfall får endast förbrännas i anläggningar som uppfyller högt ställda 
krav enligt regler i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 
(FFA). I Sverige finns cirka 80 anläggningar som uppfyller dessa krav. 

Det är inte tillåtet att bränna avfall i mindre anläggningar, såsom en 
villapanna eller kamin. 

Bilaga 3Avfall som går till förbränning får inte innehålla farligt avfall, 
batterier, elavfall, tidningar eller förpackningar. Förbränning är ett 
sätt att ta till vara den energi som finns i avfallet.

Förorening Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne 
eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning (till 
exempel närsalter, svaveldioxid, tungmetaller).

Förpackning Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etcetera som 
används för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Grovavfall Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt eller skrym-
mande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt 
att samla in i säck eller kärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, 
cyklar, leksaker och barnvagnar.

Kommunalt avfall Med kommunalt avses avfall från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll. (Miljöbalken 15 kapitlet 3 §).

Exempel på kommunalt avfall som uppkommer i hushåll är mat- 
och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.

Med avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 
liknar kommunalt avfall från hushåll menas avfall från verksamheter i 
huvudsak från tjänstesektorn. 

Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en 
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar, personalutrymmen, toalettavfall och avfall från 
kontor, hotell, restauranger, storkök, gatukök, konditorier och caféer.

Avfall från tillverkning, avfall från enskilda avloppsanläggningar och 
bygg- och rivningsavfall ingår inte i begreppet kommunalt avfall.

Kommunala renhållnings-

skyldigheten

Den skyldighet kommunen har att behandla ( återvinna, bortskaffa, 
materialåtervinna, deponera avfall eller förbereda avfall för återan-
vändning) följande avfall inom kommunen). (15 kap 20 § miljöbalken)

1. Kommunalt avfall
2. Avloppsfraktionen  exempelvis slammet från små avlopps-

anläggningar exempelvis slambrunnar, slutna tankar som är 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter samt filtermas-
sor från fosforfällor.

3. Hushållsspillvatten eller vatten som till sin art och sammansätt-
ning liknar hushållsspillvatten

4. Latrin från torrtoletter exempelvis mulltoaletter, separationstoa-
letter, förbränningstoaletter eller dylikt.

5. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet. Exempelvis när fastighetsägaren själv bygger om 
eller renoverar.

Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av 
producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producen-
ternas insamlingssystem.
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Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Hyresgäst/

nyttjanderättsinnehavare

Med hyresgäst avses en person, företag eller verksamhet som hyr 
en bostad eller lokal och har rätt att bruka eller nyttja en fastighet/
bostad/lokal.

Hållbarhet Att system och funktioner består på lång sikt. Hållbarhet brukar 
delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de 
samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling

Hämtningsavstånd Det avstånd som uppstår mellan avfallsutrymme/hämtningsplats/ 
avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats.

Hämtningsplats Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara be-
lägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika 
hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma 
fastighet, bland annat beroende på olika fordon som hämtar.

Industriavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar i kontakt med andra avfall, exempelvis sten 
och grus (se Deponeringsförordningen 3 §).

Infrastruktur Anläggningar och strukturer som tillsammans säkrar grundläggande 
funktioner i samhället, t.ex. system för transport av material, varor, 
avfall, personer och tjänster samt för energi, kommunikation och 
information.

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport 
(se Avfallsförordningen 4§).

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Källsortering Sortering av avfall vid källan, det vill säga på den plats där avfallet 
uppkommer, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Det 
sorterade avfallet kan sedan avlämnas till exempel i miljörum i 
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan 
avlämningsplats.

Matavfall och matsvinn Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn. 

Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn.
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Material Produkter och varor består av olika material. Exempelvis innebär 
återvinning tillvaratagande av material från avfall. Material kan också 
lämnas till återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. 

Exempelvis innebär återvinning tillvaratagande av material från avfall. 
Material kan också lämnas till återanvändning eller till förberedelse 
för återanvändning.

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i nya pro-
dukter (till skillnad från energiåtervinning).

Miljö- och  klimatpåverkan Miljöpåverkan är förändringar av naturen som är orsakade av mänsk-
ligt beteende, medan klimatförändringar är en form av miljöpåver-
kan som har med den globala uppvärmningen att göra. 

Avfallshantering påverkar miljön i form av giftiga ämnen i omlopp, 
deponier, lakvatten, nedskräpning o.s.v. Avfallshantering påverkar 
klimatet t.ex. genom utsläpp av växthusgaser

Miljörum Avfallsutrymme med olika behållare för källsorterat material från 
hushållen.

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar).

Nedskräpning När någon med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp 
efter sig utomhus på en plats som andra har tillträde eller insyn till. 
(Miljöbalken 15 kapitlet 26 §)

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättned-
brytbart avfall och plastavfall.

Producent Med producent avses exempelvis den som yrkesmässigt

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 
hanteringen av en vara eller

2. för in en förpackad vara till Sverige eller

3. tillverkar en förpackning i Sverige eller

4. för in en förpackning till Sverige

(SFS 2018:1462 8§).

Med producent avses även den som yrkesmässigt för att släppa ut 
på den svenska marknaden

1. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper 
eller 

2. för in tidningar till Sverige

(SFS 2018:1463 6§).

Producentansvar Inom de områden där producentansvar råder ansvarar producen-
terna för insamling och omhändertagande av uttjänta varor och 
produkter.

Renhållningsordning Består av två delar. En del med föreskrifter, lokala regler för avfalls-
hanteringen. En andra del, avfallsplanen, med planeringför avfalls-
hanteringen i framtiden. Den ska fastställas av kommunfullmäktige 
för att gälla. Varje kommun måste ha en renhållningsordning enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808).
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Restavfall Med restavfall avses vanliga soppåsen under diskbänken. Med detta 
avses avfall som återstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producent-
ansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.

Resurshushållning Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, mark och 
vatten.

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kom-
munens ansvarsområde om det har sorterats ut.

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen 
och energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

SFS 1998:808 Miljöbalken.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

Slam och filteravfall Med slam och filteravfall avses avfall från små avloppsanläggningar, 
t.ex. slambrunnar, slutna tankar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter samt filtermassor från fosforfällor.

Små avloppsanläggningar Med små avloppsanläggningar avses slamavskiljare, sluten tank, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar

Tillsynsansvarignämnd Med tillsynsansvariga nämnden avses respektive medlemskommuns 
miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarandes som utövar 
tillsyn (tillsyn) vid verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt 
miljöfarlig sådan.

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som 
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en 
trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för.

Återbruk Med återbruk avses återanvändning av föremål, vilket syftar till 
att föremålet används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för, utan annan förberedande bearbetning 
än rengöring och/eller reparation.

ÅVC Med återvinningscentral (ÅVC) avses bemannad anläggning eller 
självservice anläggning med inpasseringssystem för mottagning av 
sorterat grovavfall, konsumentelavfall och farligt avfall från hushåll. 
Mat- och restavfall får inte lämnas på en ÅVC.

ÅVS Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för 
mottagning av hushållens förpackningar, returpapper och batterier 
som omfattas av producentansvar


